
 

 

 

ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα  κκααιι  ΠΠρρωωττοοχχρροοννιιάά  σσττηη  
ΒΒΑΑΡΡΟΟΒΒΙΙΑΑ    

5 Μέρες 
 

Αναχωρήσεις: 23/12, 30/12 
 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ- ΒΑΡΟΒΙΑ 

Σπγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο θαη αλαρώξεζε γηα ηε Βαξζνβία. Άθημε, παξαιαβή από 

ηνπο αληηπξνζώπνπο καο θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν γηα πξόγεπκα θαη άκεζε παξαιαβή 

δσκαηίσλ.  Χξόλνο ειεύζεξνο γηα μεθνύξαζε.  Νσξίο ην απόγεπκα ζα έρνπκε κηα πεξηπαηεηηθή 

μελάγεζε γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε πνπ είλαη γεκάηε αμηνζέαηα θαη κλεκεία 

πνιηηηζκνύ, ηα νπνία αλ θαη θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξώο θαηά ην Β’ Παγθόζκην πόιεκν, 

αλνηθνδνκήζεθαλ κε πηζηή θαη ιεπηνκεξεηαθή αληηγξαθή από ηζηνξηθά ληνθνπκέληα, ζθίηζα, 

πίλαθεο θαη θσηνγξαθίεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

2η μέρα: ΒΑΡΟΒΙΑ 

Μεηά ην πξόγεπκα ζα μεθηλήζνπκε ηελ μελάγεζε καο ζηελ Σηήιε ηνπ Εηγθκνύλδνπ, ην 

παιηόηεξν άγαικα ηεο Βαξζνβίαο, ην Κάζηξν ησλ Βαζηιηάδσλ θαη ζα ζαπκάζνπκε ηνπο 

εληππσζηαθνύο ηνπ ρώξνπο. Σπλερίδνπκε γηα ην «Λαδέλθη» πνπ είλαη έλα ζπγθξόηεκα παιαηηώλ 

θαη πάξθσλ ηεο Βαξζνβίαο θαη ζα μελαγεζνύκε ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ δηάζεκνπ 

βαζηιηθνύ αλάθηνξνπ «Παιάηη ζην Νεξό». Θα πεξάζνπκε από ηνλ θεληξηθό δξόκν 

Μαξζαιθόβζθα, κε ηα πνιιά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα όπνπ βξίζθεηαη ην Παιάηη ηνπ Πνιηηηζκνύ 

θαη Δπηζηήκεο. Τν απόγεπκα ειεύζεξν.  Τν βξάδπ ζα πάξνπκε ην δείπλν καο ζε ηνπηθό 

εζηηαηόξην.  Γηαλπθηέξεπζε. 
 

3η-4η μέρα: ΒΑΡΟΒΙΑ 

Πξόγεπκα θαη κέξεο ειεύζεξεο ζηε δηάζεζε ζαο. Πξνηείλνπκε λα θάλεηε ηηο βόιηεο ζαο ζηελ 

θεληξηθή πιαηεία ηεο παιηάο πόιεο πνπ είλαη ζηνιηζκέλε ζην πλεύκα ησλ Χξηζηνπγέλλσλ κε ηηο 

γξαθηθέο ππαίζξηεο αγνξέο, θαη αθόκε λα απνιαύζεηε έλα πνηήξη αξσκαηηθό δεζηό θξαζί θαη ηηο 

ηνπηθέο ζπεζηαιηηέ όπσο δεζηή ζνύπα κέζα ζε θξνύζηα από ςσκί ή ηα παξαδνζηαθά dumplings 

κε όισλ ησλ εηδώλ ηηο γεκίζεηο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

5η μέρα: ΒΑΡΟΒΙΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πξόγεπκα θαη ειεύζεξνο ρξόλνο ζηε δηάζεζε ζαο. Νσξίο ην βξάδπ κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην 

γηα λα πάξνπκε ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο θνξησκέλνη κε όκνξθεο Χξηζηνπγελληάηηθεο εηθόλεο 

από ηελ ιακπεξή Βαξζνβία. 

 

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 
 

● Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα-Βαξζνβία–Λάξλαθα. 

● Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ. 

● Μηα απνζθεπή κέρξη 23 θηιά θαη κηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 8 θηιά. 

● Γηακνλή γηα 4 βξάδηα ζην μελνδνρείν Novotel Centrum 4 αζηέξσλ ή παξόκνην. 

● Early check in κε επηπιένλ πξόγεπκα ηελ πξώηε κέξα ηεο άθημεο. 

● Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά. 

● Γείπλν ζε ηνπηθό εζηηαηόξην. 

● Μεηαθνξέο θαη εθδξνκέο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα κε Διιελόθσλν μελαγό. 

● Φ.Π.Α. 

 

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

● Φαγεηό ζην αεξνπιάλν. 

● Δηζηηήξηα εηζόδσλ ζηνπο ρώξνπο επηζθέςεσλ. 

● Πνηά ζηα θαγεηά. 

● Φηινδσξήκαηα θαη αρζνθνξηθά. 

● Αζθάιεηα ηαμηδηνύ πξναηξεηηθή. 



 

 

 

● Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν.  

 

 

 

 

Πτήσεις: 

23/12, 30/12 Λάξλαθα – Βαξζνβία  LO172    03:40 – 06:15 

27/12, 03/01 Βαξζνβία – Λάξλαθα  LO171    22:30 – 02:55+1 

 

 

          Σιμές ανά άτομο: 

ΑΝΑΧΩΡΗΔΙ ΓΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΓΙ 

23/12 €499 €625 €359 

30/12 €539 €655 €389 

 

 


